Privacyverklaring Bevrijdingsfilms vzw
Bevrijdingsfilms vzw streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met uw
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met de gegevens die we verzamelen over uw persoon.
Bevrijdingsfilms vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (= AVG). Ook vaak beschreven onder de afkorting GDPR, wat staat voor
General Data Protection Regulation, een door de EU vastgestelde verordening die moet zorgen voor
betere bescherming van persoonsgegevens.
U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.
Bevrijdingsfilms vzw geeft u daarbij de volgende garanties:
1. uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde
informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on line) te realiseren.
2. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
3. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
4. U hebt zelf de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te
verbeteren.
5. Bevrijdingsfilms vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat
derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel
noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor
commerciële doeleinden.
Schreef u uzelf in op een nieuwsbrief van Bevrijdingsfilms, dan werden deze gegevens opgenomen in
de contactlijst enkel toegankelijk voor Bevrijdingsfilms vzw. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor
de promotie de vertoningen en activiteiten van Bevrijdingsfilms vzw, ze worden niet doorgegeven aan
partners van Bevrijdingsfilms vzw.
Wij maken enkel gebruik van een derde partij voor het verzorgen (en verspreiden) van de nieuwsbrief
en uitnodigingen (mailing software YMLP)

Wil u in de toekomst niet meer op de hoogte worden gehouden door Bevrijdingsfilms,
dan kan u onderaan onze nieuwsbrief steeds uitschrijven, of uw voorkeuren aanpassen.

U hebt steeds recht op inzage, correctie en schrapping van uw gegevens, behalve de gegevens die
wij wettelijk moeten bewaren. Als u vragen hebt of meer wenst te weten over ons Privacybeleid, laat
ons dit gerust persoonlijk weten of stuur een mailtje naar info@bevrijdingsfilms.be

